OBČINA TREBNJE
OBČINSKI SVET
ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO
www.trebnje.si
E: obcina.trebnje@trebnje.si
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE
T: 07 348 11 00

Datum: 2. 10. 2020

Z AP I S N I K
7. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo
ki je bila v sredo, 30. september 2020, ob 16.00 uri v Dvorani Stik, Goliev trg 1, Trebnje
Prisotni člani:

Andrej Jevnikar, Simon Erjavec, Tomaž Praznik, Branko Veselič, Alojz Špec,
Darko Pekolj

Odsotni člani:

Franci Kepa

Ostali prisotni:

Franci Starbek – Komunala Trebnje, Suzana Gorc – Komunala Trebnje,
Janez Pirc – direktor OU, mag. Janko Zakrajšek– OU, Gorazd Koračin – OU,
Vanda Zadnik – OU, Vida Šušterčič – OU, Nives Vavtar – OU

Sejo je vodil predsednik Andrej Jevnikar in ugotovil sklepčnost.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Odbora z dne 12. 2. 2020
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za
leto 2020 – rebalans IV
3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2020
4. Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini
Trebnje – 1. obravnava
5. Oprostitev plačila komunalnega prispevka Društvu za napredek Hribovec Rihpovec
6. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za prilagajanje in natančne oblike in velikosti
območja stavbnih zemljišč za enoto urejanja prostora z oznako KR009
7. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi
8. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno
vodo na območju Občine Trebnje za leto 2020
9. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami
in MKČN na območju Občine Trebnje za leto 2020
10. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z
odpadki na območju Občine Trebnje za leto 2020
11. Premoženjsko pravne zadeve:
a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Veliki
Gaber
b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o.
Korita in k.o. Ponikve-Šmaver
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c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o.
Medvedje selo
d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o.
Medvedje selo in k.o. Trebnje- mesto Trebnje
e) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dolga Njivanaselje Potok
f) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri
Šumberku-Orlaka
g) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo 1650 k.o. Sela pri
Šumberku
h) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Vrhtrebnje naselje Repče
i) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjeveknaselje Češnjevek
12. Razno.
Predsednik Odbora je člane pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega
dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Odbora z dne 12. 2. 2020
Predsednik Odbora je dal v razpravo zapisnik 6. seje Odbora z dne 12. 2. 2020.
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I.

Zapisnik 6. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, z dne 12.
2. 2020, se sprejme in potrdi.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za
leto 2020 – rebalans IV

Predsednik Odbora je pozval direktorja občinske uprave k obrazložitvi predloga Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 - rebalans IV.
Direktor občinske uprave je povedal, da gre v predlogu rebalansa IV za potrebne spremembe,
s katerimi se uravnajo proračunska sredstva na posameznih postavkah glede na dinamiko
izvrševanja proračuna. Nova dejstva in okoliščine, ki se pojavljajo v postopku izvrševanja
proračuna, zlasti nujnost uskladitve predloga proračuna s stanjem namenskih sredstev ter
uskladitev prihodkov z dinamiko izvajanja projektov, namreč narekujejo ponovno potrebo po
spremembah oz. dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020. Predstavil je
tudi investicije in nakupe zemljišč, katerih izvedba se načrtuje še v letošnjem letu.
G. Zakrajšek je podrobneje predstavil 13., 15. in 16. točko posebnega dela sprememb in
dopolnitev Odloka o proračunu Občine Trebnje.
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Ga. Zadnik je dodala, da so z rebalansom IV zagotovljena sredstva za odkupe in menjave
zemljišč.
Direktor je podal informacije v zvezi s ponudbo za nakup stare upravne zgradbe Kmetijske
zadruge, pošte na Veliki Loki ter informacije v zvezi s potrebnim nakupom zemljišč za razširitev
telovadnice v Velikem Gabru.
G. Erjavca je zanimalo, kako potekajo odkupi zemljišč za gozdno cesto na Veliki Loki.
Ga. Zadnik je pojasnila, da še ni bila izvedena odmera zemljišč za gozdno cesto, zato se z
odkupi še ni pričelo.
G. Erjavca je zanimalo, kdaj bodo zagotovljena finančna sredstva za projektno dokumentacijo
za novo cesto na Studencu.
G. Zakrajšek mu je odgovoril, da je bil na zboru krajanov Studenca v septembru sklenjen
dogovor, da krajani najprej pridobijo potrebna soglasja za poseg na zasebna zemljišča. V
kolikor bodo krajani uspešni pri pridobitvi soglasij, bo v proračun uvrščen vir sredstev za
izdelavo projektne dokumentacije v naslednjem proračunskem obdobju.
G. Erjavca je zanimalo, če je kaj informacija v zvezi s cesto in pločnikom Veliki Gaber.
Direktor je pojasnil težave, ki so na trasi predvidene gradnje pločnika.
G. Erjavec je izrazil zaskrbljenost nad stanjem opuščenega objekta pošte na Veliki Loki in
predlagal, da se čimprej spelje nakup objekta.
G. Špeca je zanimalo, če obstajajo idejne rešitve za območje stare upravne zgradbe Kmetijske
zadruge.
G. Zakrajšek je odgovoril, da se bo funkcionalno zemljišče objekta stare upravne zgradbe
Kmetijske zadruge potrebovalo za ureditev prometne infrastrukture v sklopu OPPN Kulturni
center.
Direktor pa je dodal, da bi se lahko v objekt začasno preselile dejavnosti, kot so glasbena šola,
galerija in podobne.
Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I.

Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans IV.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2020
Ga. Zadnik je povedala, da se predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Trebnje za leto 2020 formalno navezuje na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans IV in je bil natančneje predstavljen
že pri obravnavanju druge točke dnevnega reda.
G. Praznika je zanimalo kakšne načrte ima Občina s parcelo št.: 67/7, k.o. Veliki Gaber.
Direktor je odgovoril, da ima občina namen skupaj s Stanovanjskem skladu RS zgraditi
varovana stanovanja.
Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednje
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SKLEPE:
I.

Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu
svetu Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: Sprejeme se
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto
2020, ki je sestavni del tega sklepa, in obsega načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem.

II.

Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu
svetu Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: Načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2020 začne
veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020-rebalans IV.

III.

Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga Občinskemu
svetu Občine Trebnje, da sprejme naslednji sklep: Z dnem
uveljavitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto
2020 preneha veljati Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Trebnje za leto 2020, ki je bil sprejet na 6. redni seji OS
Občine Trebnje dne 15. 5. 2019, dopolnjen na 8. dopisni seji dne 4.
5. 2020 in dopolnjen na 9. dopisni seji dne 29. 5. 2020.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini
Trebnje – 1. obravnava
G. Koračin je povedal, da je bil predlog odloka v obravnavi že februarja 2020, vendar je bilo
ugotovljeno, da ni primeren za prvo obravnavo na Občinskem svetu Občine Trebnje, nato je
predstavil nov predlog odloka.
G. Praznika je zanimalo, ali se bo v postopku ugotavljalo, kdo je lastnik zapuščenega vozila in
ali bo lastnik obveščen preden se bo vozilo odstranilo.
G. Koračin je odgovoril, da se skladno s odlokom ugotavlja lastništvo zapuščenega avtomobila.
V kolikor je lastnik vozila neznan, stroške odstranitve, hrambe, morebitne prodaje, uničenja
zapuščenega vozila nosi Občine Trebnje.
G. Erjavec je zanimalo, če ima Komunala Trebnje vozilo, ki omogoča odstranjevanje vozil.
G. Starbek je odgovoril, da Komunala Trebnje nima vozila za odstranjevanje vozil in ga bo za
potrebe nalog, navedene v odloku, najemala.
Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje
SKLEP:
I.

Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu
Občine Trebnje, da sprejme: Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno
parkiranimi vozili v Občini Trebnje v prvi obravnavi.
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P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Oprostitev plačila komunalnega prispevka Društvu za napredek Hribovec Rihpovec
G. Zakrajšek je predstavil razloge in pravno podlago za oprostitev plačila komunalnega
prispevka Društvu za napredek Hribovec Rihpovec.
Razprave ni bilo.
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu
Občine Trebnje, da se: Društvu za napredek Hribovec Rihpovec oprosti
plačilo komunalnega prispevka zaradi priključitve objekta (pokrit
prireditveni prostor), na javno vodovodno omrežje.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za prilagajanje in natančne oblike in velikosti
območja stavbnih zemljišč za enoto urejanja prostora z oznako KR009
Ga. Šušterčič je najprej predstavila postopek lokacijske preveritve, nato je predstavila razlog
in namen lokacijske preveritve v predlaganem gradivu.
G. Praznika je zanimalo, ali je možno lokacijsko preveritev speljati pred gradbenim
dovoljenjem.
Ga. Šušterčič mu je odgovorila da je možno in da je po lokacijski preveritvi potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje.
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine
Trebnje, da sprejme: Sklep o lokacijski preveritvi za prilagajanje in natančne
oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč za enoto urejanja prostora z
oznako KR009, ki se nanaša na dele zemljišč parc. št. 41/6 in 44 k.o. 1408
Ševnica.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
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Sklep je bil sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi
Ga. Šušterčič je predstavila razlog in namen predstavila lokacijske preveritve v predlaganem
gradivu.
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine
Trebnje, da sprejme: Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki se nanaša na dele zemljišč
parc. št. 1054, k.o. Poljane v Občini Trebnje in 1057, k.o. Poljane v Občini
Šmartno pri Litiji.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno
vodo na območju Občine Trebnje za leto 2020
G. Starbek je predstavil uskladitev cen ter pokrivanje stroškov izvajanja gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo. Predlagana cena vodarine za leto 2020 znaša 0,7424 EUR/m3 in
predlagana cena omrežnine za leto 2020 znaša 5,5890 EUR/mesec na vodomer. Dodal je, da
se bo uporabniku, ki ima najmanjši vodomer in porabi 10 m3 vode mesečno sprememba
poznala kot povečanje stroška na položnici za 0,11 EUR brez DDV.
G. Praznik je izrazil nestrinjanje s podražitvijo.
G. Starbek je ponovno predstavil in še natančneje obrazložil uskladitev cen.
G. Veselič je dodal, da ima občina Trebnje v dolenjski regiji, kar se tiče stroškov izvajanja
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, zelo ugodne cene in predlaga potrditev cene
kot je predlagana v elaboratu.
Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje sklep
SKLEP:
I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine
Trebnje, da potrdi: Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Trebnje v letu 2020.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 1
Sklep je bil sprejet.
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K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in
MKČN na območju Občine Trebnje za leto 2020
G. Starbek in ga. Gorec sta predstavila obračunavanje najemnin za javno infrastrukturo, ki je
potrebna za opravljanje posamezne javne službe, primerjavo obstoječih in predlaganih cen ter
povzetek cen storitev javne službe in omrežnine. Predlagane cene znašajo za:
 cena storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin
0,3779 EUR/m3;
 cena storitev odvajanja padavinske odpadne vode s streh 0,0031 EUR/ m3;
 cena storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami 0,2715 EUR/ m3;
 cena storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin
0,6085 EUR/m3;
 cena storitev čiščenja padavinske odpadne vode s streh 0,0049 EUR/ m3;
 cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode DN 20 5,4071 EUR/mesec;
 cena omrežnine odvajanja padavinske odpadne vode s streh 0,0049 EUR/m3;
 cena omrežnine za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami DN 20 0,0843 EUR/mesec;
 cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode DN 20 2,0733 EUR/mesec;
 cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s streh 0,0019 EUR/m3.
G. Špeca je zanimalo, ali so na področju postavljanja malih čistilnih naprav sprejeti kakršnikoli
drugačni časovni roki.
G. Starbek je odgovoril, da je po zakonu potrebno območja opremiti s kanalizacijskim
sistemom ali malimi čistilnimi napravami ter, da so greznice dopustne le še do leta 2023.
G. Zakrajšek dodal, da se bo prihodnje leto pripravila študija agromelioracij v Občini Trebnje,
s katero se bo ugotovilo, kje je smiselno postavljati male čistilne naprave in kje urediti
kanalizacijski sistem.
G. Erjavca je zanimalo, ali je tendenca združevanja več stanovanjskih enot na eno čistilno
napravo.
G. Starbek je odgovoril, da je možno, vendar je potrebno določiti upravljalca čistilne naprave
ampak Komunala Trebnje ne more biti upravljalec čistilne naprave.
G. Praznika je zanimalo, zakaj so se povečali stroški uprave Komunale Trebnje.
G. Starbek je odgovoril, da so se stroški povečali zaradi povečane amortizacije novega
poslovno logističnega centra komunale. V predhodnih elaboratih so bili stroški manjši, saj ni
bila vključena amortizacija novega poslovno logističnega centra komunale.
Predsednik Odbora je zaključil razpravo in dal na glasovanje
SKLEP:
I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine
Trebnje, da potrdi: Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter
storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje v letu
2020.
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 1
Sklep je bil sprejet.
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K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z odpadki
na območju Občine Trebnje za leto 2020
G. Starbek je predstavil predlagane cene. Poudari je, da bo skupni strošek ravnanja z odpadki
na računu za uporabnika 80 litrskega zabojnika za preostanek odpadkov, po predlagani
spremembi cen zbiranja in odlaganja izvajalca Komunala Trebnje d.o.o. in z upoštevanjem
cene obdelave izvajalca Snaga d.o.o., znašal 8,6997 EUR (brez DDV), kar predstavlja
povečanje mesečnega stroška uporabnika za 0,50 EUR brez DDV.
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo predlaga občinskemu svetu Občine
Trebnje, da potrdi: Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje za leto 2020
P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 1
Sklep je bil sprejet.
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Premoženjsko pravne zadeve:
a)
Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Veliki Gaber
b)
Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita in k.o.
Ponikve-Šmaver
c)
Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Medvedje selo
d)
Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Medvedje selo in
k.o. Trebnje-mesto Trebnje
e)
Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dolga Njiva-naselje Potok
f)
Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku-Orlaka
g)
Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo 1650 k.o. Sela pri Šumberku
h)
Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Vrhtrebnje - naselje Repče
i)
Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek- naselje
Češnjevek
a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Veliki Gaber
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga.
Razprave ni bilo.
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – pot pridobijo
zemljišča: 1034/7, 1034/2, 1034/4 in 1035/3, vse k.o. 1427 Veliki Gaber.
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v
predlagani obliki in vsebini sprejme.

P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
8

Zapisnik 7. seje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
b) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita in k.o.
Ponikve-Šmaver
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga.
Razprave ni bilo.
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo
zemljišča: 261/6 in 262/4, obe k.o. 1432 Korita in 940/7 k.o. 1419
Ponikve. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena
se v predlagani obliki in vsebini sprejme.

P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Medvedje selo
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga.
Razprave ni bilo.
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP:
I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo
zemljišča: 85/2, 281/2, 284/2, 284/3, vse k.o. 1421 Medvedje selo. Sklep
o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani
obliki in vsebini sprejme.

P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
d) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Medvedje selo in
k.o. Trebnje- mesto Trebnje
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga.
Razprave ni bilo.
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji sklep:
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SKLEP:
I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo
zemljišča: 624/7, 625/9, 625/11, vsa k.o. 1421 Medvedje selo ter 521/20,
521/21, 520/3, 521/18, 540/65, 534/16 in 534/1, vsa k.o. 1422 Trebnje.
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v
predlagani obliki in vsebini sprejme.

P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
e) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dolga Njiva- naselje Potok
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga.
Razprave ni bilo.
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP:
I.

Status javnega dobra za parcele št. 972/3,1005/12 in 225/9, vse k.o.
1404 Dolga njiva, se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo
parcele št. 331/3, 331/2, 293/2, 293/3, 225/5, 225/6, 1005/5, 218/10,
222/2, 222/3 in 223/2, vse k.o. 1404 Dolga Njiva. Sklep o pridobitvi
statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v
predlagani obliki in vsebini.

P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
f)

Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku-Orlaka

Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga.
Razprave ni bilo.
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP:
I.

Status javnega dobra za parceli št. 1636/5 in 1626/11, obe k.o. 1433
Sela pri Šumberku, se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se
sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - pot pridobi
parcela št. 301/4 k.o. 1433 Sela pri Šumberku. Sklep o pridobitvi
statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v
predlagani obliki in vsebini.

I.
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P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
g) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo 1650 k.o. Sela pri Šumberku
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga.
Razprave ni bilo.
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP:
I.
I.

Status javnega dobra za parcelo št. 1650 k.o. 1433 Sela pri Šumberku
se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v
predlagani obliki in vsebini.

P o d a t k i o g l a s o v a nju :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
h) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Vrhtrebnje - naselje Repče
Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga.
Razprave ni bilo.
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP:
I.

Status javnega dobra za parcelo št. 1156/10 k.o. 1423 Vrhtrebnje se
ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani
obliki in vsebini.

II.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi
parcela št. 1030/4 k.o. 1423 Vrhtrebnje. Sklep o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani
obliki in vsebini.

I.

P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
i)

Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek- naselje Češnjevek
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Ga. Zadnik je predstavila vsebino predloga.
Razprave ni bilo.
Predsednik Odbora je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP:
I.

Status javnega dobra za parceli št. 1153/6 in 1153/5, obe k.o. 1420
Češnjevek, se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se
sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - pot pridobi
parcela št. 265/9 k.o. 1420 Češnjevek. Sklep o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v
predlagani obliki in vsebini.

I.

P o d a t k i o g la s o v a nj u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
G. Erjavec se je zanimal za vrednost odkupa parcele in objekta stare šivalne, ki naj bi bila na
območju predvidenega kulturnega centra.
G. Zakrajšek mu je odgovoril, da je projekt PGD za kulturni center končan, PZI pa bo naročen,
ko bo sklenjen dogovor s stanovalci bloka na Gubčev cesti. Dodal je še, da z vrednostjo
dokupa parcele ni seznanjen.
G. Veseliča je zanimalo, ali se bodo stanovalci bloka na Gubčevi strinjali s predvideno
ureditvijo in kdaj bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za kulturni dom.
Ga. Vanda je odgovorila, da bo o zadevi s stanovalci bloka na Gubčevi odločalo sodišče.
G. Pekolj zanima kdaj se bo izvedla sanacija cestišča na cesti Mrzla Luža – Ševnica.
G. Zakrajšek je odgovoril, da je potrebno zagotoviti finančna sredstva za sanacijo v naslednjem
proračunskem letu.
Seja je bila zaključena ob 17:40 uri.

Zapisala:
Nives Vavtar

Predsednik odbora
Andrej Jevnikar
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